
Schoolbenodigdheden voor de klassen 7 t/m 12 schooljaar 2022 - 2023 

 De leerlingen van De Blauwe Bloem hebben een eigen lijst met schoolbenodigdheden.  
  
Boeken  
De boeken voor alle leerlingen worden door de school besteld en in de laatste schoolweek bij de leerling op het 
thuisadres bezorgd.  
  
Agenda   
De leerlingen dienen zelf een agenda aan te schaffen, behalve de leerlingen van klas 7 en 8. Zij hoeven geen 
agenda aan te schaffen, maar ontvangen een schoolplanner.  
Als blijkt dat een leerling uit klas 9 of 10 niet goed met de agenda omgaat dan wordt de schoolplanner dringend 
geadviseerd door de mentor. De mentor neemt dan contact op met de ouders. www.schoolplanner.nl.  

  
De leerling moet thuis gebruik kunnen maken van een goed functionerende computer met goed 
functionerend internet  
U zou hiervoor kunnen kijken op de website www.slim.nl: software voor lerend Nederland. Slim.nl is een 
webwinkel voor het voortgezet onderwijs. Niet alleen leerlingen van het voortgezet onderwijs maar ook ouders 
kunnen voor thuisgebruik bij slim.nl bestellen. Bij Slim bestel je met hoge korting legale software, hardware en 
mobiele telefoonabonnementen; allemaal van topmerken. De korting kan oplopen tot wel 90%. Handige software, 
die ook op school gebruikt wordt, is Windows 10, het Office 365 pakket en een PDF reader (bv. Adobe). 

  
Een platte USB-stick  
Kleine, eenvoudige USB stick zodat de USB stick gemakkelijk in één van de beschikbare poorten gestoken kan 
worden van tenminste 4Gb om de  bestanden op te slaan als de leerling  op school op de pc gewerkt heeft. Stick 
graag voorzien van naam. Dit dient een platte USB stick te zijn. Deze USB stick is in ieder geval nodig voor klas 7, 
8 en 9 voor de lessen mediapedagogiek.  
  
Atlas 

De aanschaf van de nieuwste (56e) editie van de Grote Bosatlas is voor de leerlingen van de klassen 7 t/m 9 
niet verplicht.  Wel zullen er huiswerkopdrachten zijn waarvoor een atlas nodig is.  
ls er al een 55e editie van de Bosatlas in huis ? Dan kan uw kind  hiermee in de onderbouw (t/m klas 9) 
prima vooruit.  
Tijdens de eindexamens mag geen gebruik meer gemaakt worden van een atlas als hulpmiddel. Toetsing 
van kaartvaardigheden blijft wel onderdeel uitmaken van het schoolexamen en het centraal examen 
aardrijkskunde. Daarom blijft een atlas essentieel voor het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo.  
TIP: op Marktplaats worden vaak goede tweedehands atlassen aangeboden. Let er wel op dat u de juiste 
editie koopt: de 55e of 56e editie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
aardrijkskundeleraar van uw zoon of dochter. 

  
Schriften 

- 10 kleine schriften met lijnen (A5 formaat) 
- 10 grote schriften met lijnen (A4 formaat) 
- 5 grote schriften met ruiten 1 x 1 cm (A4 formaat) 
- Schrijfblok met lijntjes en kladpapier 
- A4 dummy  ( schetsboek met harde kaft o.a. te koop bij Van Beek Art Supplies) 
- A4 schrift met harde kaft en lijntjes 

 

http://www.schoolplanner.nl/
http://www.schoolplanner.nl/


A4 - ringbandmap   
 

10 snelhechters  
  

Etui met de volgende inhoud:    
- vulpen en vullingen (blauwe inkt)  
- potlood HB, 2H, 2B   
- puntenslijper  
- inktwisser (Correctievloeistof  is niet toegestaan!) 
- pritt-plakstift   
- kleurpotloden 18 tot 24 stuks (Caran d’Ache aquarel of andere goede kwaliteit)  
- geodriehoek klein (vanaf klas 10 geodriehoek: groot)  
- liniaal, tenminste 30 cm  
- degelijke passer   
- gum  
- schaar  
  
 
Rekenmachine 

  
Rekenmachine  
• Wiskunde / rekenen  

o Casio fx-82EX (Casio fx-82MS is ook nog toegestaan) 
 
• Grafische Rekenmachine voor wiskunde klassen 10/11 havo, 10/11/12 vwo 

o TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5 
 

Het is toegestaan om een ander merk vermeld op examenblad.nl te kiezen. Bij deze modellen is 
echter geen of slechts beperkte ondersteuning door de docent mogelijk. 

Merk Type 2023 2024 
Casio fx-9860GII(SD) x x 
Casio fx-CG50 x x 
Hewlett Packard HP Prime x x 
Texas Instruments TI-84 Plus CE-T x x 
Texas Instruments TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) x x 
Texas Instruments TI-Nspire CXII-T (zowel de versie met als zonder CAS) x x 
NumWorks De grafische rekenmachine van NumWorks x x 

    
NB    
Casio type fx-9860GII(SD) is voor het laatst toegestaan bij de centrale examens havo/vwo 2025. 

 
• Biologie, natuurkunde en economie: klas 10, 11 en 12 hebben een niet-grafische rekenmachine 

nodig voor de toetsen. (Casio fx-82EX of Casio fx-82MS) 
 

  
 

Economie klas 10 en 11 havo: een stevige klapper met 4 ringen.  
 

Klas 12 Architectuur: Rotring inktpen 0.35 (geel)   
 

Klas 7 Kalligrafie vulpen van 1,6 millimeter. Het merk ‘Manuscript’ biedt een setje aan voor 7,65. o.a. te krijgen 
bij Lucas vakmaterialen. 
 
 
 



Talen  
- Basis Nederlands woordenboek  
- E-N / N-E woordenboek  (van Dale pocket woordenboek) 
- D-N/ N-D woordenboek (van Dale pocket woordenboek)   
- F-N / N-F woordenboek (van Dale pocket woordenboek)   
  
  

Lichamelijke Opvoeding  
de leerling neemt, elke les, in een aparte tas mee:  

- Sportkleding 
- droge schone sokken, zodat je niet de hele dag met natte zweetsokken hoeft 
     rond te lopen 
- gymschoenen (geen euritmie schoentjes) die niet voor of ná de les Lichamelijke 
     Opvoeding, buiten worden gedragen en waarvan de zolen niet afgeven. 
- handdoek om te douchen of om op te frissen 
- eventueel doucheschuim/shampoo en/of deodorant (geen spuitbus)  

 
Euritmie  
Nieuwe Euritmieschoenen kunnen de eerste les gepast en besteld worden bij de euritmie docenten.   
Zorg dat je een enveloppe met gepaste contanten €7,50 bij je hebt. Naam en klas daarop vermeld.  
Ps. Als je later in het jaar nieuwe euritmie schoenen nodig hebt, rond kerst wordt er weer een nieuwe bestelling 
gedaan  

  
Textiele werkvormen  (voor klas 7 – 8 – 9 eventueel voor klas 10)  

- borduurschaartje  
- stofschaar 
- doosje spelden  
- setje gesorteerde naalden met stop-, borduur- en naainaald  
- tornmesje   
- alle materialen voorzien met de naam van de leerling.  
  

 
Tekenen  

- gum  
- potloden (setje van hb, 2b, 3b, 4b 6b) 
- kleurpotloden (zie etui inhoud) of Filia kleurkrijtjes min. assortiment 24 stuks.  
klas 9: zwarte tekenpennen 0.3 en 0.5 mm.  

  
Muziek:  
Klas 7:  

- ‘Oortjes’ met een gewone mini-jack uitgang of een compacte koptelefoon  
- Een (dunne) A4 ringmap met daarin insteekhoesjes en lijntjesblaadjes 

 
Klas 8: 

- ‘Oortjes’ met een gewone mini-jack uitgang of een compacte koptelefoon  
- Dummy uit klas 7 

 
Klas 9: 

- Oortjes’ met een gewone mini-jack uitgang of een compacte koptelefoon  
- Een dummy-boek A4 

  
  
Rekenboeken NIET weggooien, maar bewaren.  
De leerwerkboeken voor rekenen (Startrekenen deel A en B) moeten aan het einde van het schooljaar NIET 
weggegooid worden, want ze worden tijdens het volgende schooljaar wederom gebruikt. Leerlingen die 
overstappen van niveau of blijven zitten, kunnen hun boeken aan het begin van het schooljaar bij de rekendocent 
omwisselen. Worden boeken toch weggegooid, dan zullen leerlingen zelf nieuwe boeken moeten aanschaffen.  
 


